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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
– 6  

Галузь знань 

27 Транспорт  
(шифр і назва) 

 

Нормативна 

 

Спеціальність 

275 «Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)» 

(шифр і назва) 

Модулів – _____2___ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціалізація  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 2,3-й 2,3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

_____КР___ 
 ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

4,5-й 4,5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,6 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр з транспортних 

технологій (на 

автомобільному 

транспорті) 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

    28 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

120 год. 164 год. 

Вид контролю:  

диф. залік; іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 60/120=0,5 

для заочної форми навчання – 16/164=0,1 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
6

30

 180
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи теорії транспортних процесів і систем» 

входить до циклу професійної та практичної підготовки студента, яка займає 

центральне місце в підготовці фахівців зі спеціальності 275 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)». Робоча навчальна програма даної 

дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення також і практичних 

занять. 

Курс «Основи теорії транспортних процесів і систем» є дисципліною, що 

вивчає вихідні положення основ теорії транспортних процесів та систем, питання 

технології, організації та управління вантажними та пасажирськими 

перевезеннями. 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Основи теорії транспортних 

процесів і систем» побудована відповідно до місця і значення дисципліни в 

структурно-логічній схемі підготовки бакалавра з транспортних технологій (на 

автомобільному транспорті). Важливими для вивчення дисципліни «Основи теорії 

транспортних процесів і систем» є такі дисципліни, як «Загальний курс 

транспорту», «Дослідження операцій в транспортних системах». 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних 

процесів і систем» – підготовка висококваліфікованих фахівців до самостійного 

вирішення теоретичних і практичних задач управління процесів перевезення 

вантажів та пасажирів, визначення продуктивності транспортних засобів для 

різних циклів вантажних та пасажирських перевезень, формування структури та 

раціонального використання парку транспортних засобів.  

Завдання  навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і 

систем» – формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань з 

теорії, методології системного аналізу та підходу, вироблення вмінь і навичок 

здійснення системного аналізу для розробки і реалізації заходів з підвищення 

ефективності транспортних процесів на підприємствах з урахуванням факторів 

ризику в умовах невизначеності середовища.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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знати:  

 складові транспортного процесу та особливості елементів транспортної 

системи;  

 кількісні, якісні характеристики транспортного процесу перевезення вантажів 

та пасажирів;  

 технологію формування маршрутів пасажирських перевезень;  

 принципи, критерії, методи й алгоритми маршрутизації перевезень;  

 показники вантажних перевезень;  

 технологію розрахунку маршрутів вантажних перевезень;  

 відомості про енергоспоживання рухомого складу міського транспорту;  

 техніко-експлуатаційні показники продуктивності транспортних засобів для 

різних циклів вантажних та пасажирських перевезень;  

 характеристики парку рухомого складу.     

 уміти:  

 формувати та розраховувати маршрути вантажних та пасажирських перевезень; 

 складати схеми, графи транспортних зв’язків (мереж) циклів перевезень; 

 розраховувати показники, що характеризують транспортну роботу простого 

(складного) циклу перевезень; 

 визначити продуктивність транспортних засобів і техніко-експлуатаційні 

показники, що її характеризують для різних циклів вантажних та пасажирських 

перевезень; 

 аналізувати вплив умов експлуатації на енергоспоживання в залежності від 

типу рухомого складу; 

 розрахувати показники чисельності рухомого складу та використання часу 

перебування його на підприємстві; 

 розрахувати показники, що визначають середню продуктивність рухомого 

складу; 

 розрахувати оптимальну за вантажопідйомністю структуру парку рухомого 

складу для перевезень вантажів за видами відправлень. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи транспортного процесу  

Змістовий модуль 1.1 Транспортний процес 

Тема 1. Транспортні системи та критерії ефективності їх функціонування 

1. Поняття єдиного технологічного процесу та його складові.  

2. Поняття транспортної системи. Місце і роль транспортної системи.  

3. Транспортна система та існуючі схеми переміщення вантажів.  

4. Ефективність організації процесу перевезень. 

5. Перспективний розвиток транспортних систем.  

Тема 2. Поняття транспортного процесу  

1. Поняття транспортного процесу.  

2. Складові транспортного процесу.  

4. Перелік структурних елементів транспортного процесу.  

4. Характеристика елементів транспортного процесу.  

Тема 3. Прогнозування обсягів перевезень автотранспортом  

1. Класифікація транспортних систем. 

2. Модель управління запасами підприємства. 

3. Відносні моделі транспортних систем. 

Змістовий модуль 1.2 Продуктивність транспортних засобів 

Тема 4. Маршрути вантажних перевезень  

1. Транспортний процес як інтегрована система. 

2. Поняття маршруту вантажного перевезення.  

3. Маршрути вантажних перевезень та технологія їх розрахунку.  

3.1 Маятникові маршрути та їх схеми. 

3.2 Кільцеві з послідовною подачею порожніх автомобілів у чергові пункти 

навантаження. 

3.3 Розвізні та збірні маршрути. 

3.4 Розвізно-збірні чи збірно-розвізні маршрути. 

4. Задачі маршрутизації перевезень 
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Тема 5. Цикли перевезень вантажів 

1. Поняття транспортного циклу. 

2. Види циклів перевезень вантажів. 

3. Техніко-експлуатаційні показники транспортного циклу. 

3.1 Поняття про транспортну роботу циклу перевезень. 

3.2 Система показників, що характеризують транспортну роботу простого циклу 

перевезень. 

3.3 Система показників, що характеризують транспортну роботу на розвізних 

маршрутах. 

4. Розрахунок транспортної роботи і побудова епюри простого циклу перевезень. 

5. Розрахунок транспортної роботи і побудова епюри для розвізних маршрутів. 

Тема 6. Продуктивність транспортних засобів 

1. Визначення продуктивності транспортних засобів і техніко - експлуатаційних 

показники, що її характеризують для різних циклів вантажних перевезень.  

2. Вплив експлуатаційних факторів при вантажних перевезеннях на 

продуктивність.  

3. Факторний аналіз ефективності використання парку рухомого складу при 

вантажних перевезеннях.  

Тема 7. Ефективність використання транспортних засобів  

1. Ефективність транспортного процесу перевезення вантажів.  

2. Шляхи підвищення ефективності вантажних автомобільних перевезень.  

3. Критерії ефективності вантажних автомобільних перевезень.  

Модуль 2. Транспортно-технологічні системи 

Змістовий модуль 2.1 Експлуатаційні показники використання рухомого 

складу 

Тема 8. Парк рухомого складу 

1. Основні типи та класифікація рухомого складу. 

2. Експлуатаційні властивості рухомого складу. 

Тема 9. Вибір рухомого складу оптимальної вантажопідйомності 

1. Вибір рухомого складу. 
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2. Визначення спеціалізації рухомого складу. 

3. Задача вибору автомобіля оптимальної вантажопідйомності для використання із 

заданими навантажувально-розвантажувальними засобами.  

4. Вибір автомобіля оптимальної вантажопідйомності для виконання перевезень 

на розвізних маршрутах.  

Тема 10.  Собівартість автомобільних перевезень та фактори, що її 

обумовлюють  

1. Виведення формули собівартості перевезення 1 тонни вантажу (простий цикл 

перевезень).  

2. Аналіз впливу ТЕП на собівартість автомобільних перевезень (простий цикл 

перевезень).  

3. Фактори, що впливають на собівартість перевезень при роботі на розвізних 

маршрутах. 

Змістовий модуль 2.2 Формування структури та раціональне використання 

парку транспортних засобів 

 Тема 11. Формування структури та раціональне використання парку 

рухомого складу 

1. Визначення оптимальної за вантажністю структури парку автомобілів для 

дрiбнопартiонних перевезень.  

2. Визначення оптимальної за вантажністю структури парку автомобілів для 

перевезень об’єднаних партій вантажів.  

Тема 12. Організація спільної роботи транспортних i навантажувально-  

розвантажувальних засобів як задача масового обслуговування   

1. Постановка задачі.  

2. Замкнута система масового обслуговування та показники її функціонування. 

3. Чисельні характеристики замкнутої Пуассонiвської системи масового обслуго-

вування. 

 4. Показники ефективності спільної роботи транспортних i навантажувально-

розвантажувальних засобів.  
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Тема13. Організація та механізація навантажувально-розвантажувальних 

робіт на автомобільному транспорті 

1.1. Організація процесу виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.  

1.2. Способи та засоби виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.  

1.3. Класифікація засобів механізації навантажувально-розвантажувальних.  

Тема 14. Пасажирські перевезення 

1. Види пасажирських автомобільних перевезень. 

2. Характеристика основних пасажиропотоків і рухливість населення. 

3. Показники якості транспортного обслуговування пасажирів. 

4. Пасажиропотоки. Етапи процесу пересування пасажирів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

 л п лаб с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1. Теоретичні основи транспортного процесу. 

Змістовий модуль 1.1 Транспортний процес 

Тема 1. Транспортні 

системи та критерії 

ефективності їх 

функціонування. 

10 2 1  7 10,5 0,5 -  10 

Тема 2. Поняття 

транспортного 

процесу. 

10 2 1  7 10,5 0,5 -  10 

Тема 3. 

Прогнозування 

обсягів перевезень 

автотранспортом. 

11 2 2  7 11 1 -  10 

Змістовий модуль 1.1 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 1.1 
33 6 6  21 32 2   30 

Змістовий модуль 1.2 Продуктивність транспортних засобів. 

Тема 4. Маршрути 

вантажних 

перевезень. 

11 2 2  7 12 1 1  10 
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Тема 5. Цикли 

перевезень вантажів. 
11 2 2  7 12 1 1  10 

Тема 6. 
Продуктивність 

транспортних засобів. 

12 4 1  7 11 1 -  10 

Тема 7. Ефективність 

використання 

транспортних засобів.  

10 2 1  7 11 1 -  10 

Змістовий модуль 1.2 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 1.2 
46 10 8  28 46 4 2  40 

Модуль 2. Транспортно-технологічні системи. 

Змістовий модуль 2.1 Експлуатаційні показники використання рухомого складу 

Тема 8. Парк 

рухомого складу. 
10 2 1  7 12 1 1  10 

Тема 9. Вибір 

рухомого складу 

оптимальної 

вантажопідйомності. 

10 2 1  7 12 1 1  10 

Тема 10. Собівартість 

автомобільних 

перевезень та 

фактори, що її 

обумовлюють. 

11 2 2  7 12 1 1  10 

Змістовий модуль 2.1 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 2.1 
33 6 6  21 36 3 3  30 

Змістовий модуль 2.2 Формування структури та раціональне використання парку 

транспортних засобів 

Тема 11. Формування 

структури та 

раціональне 

використання парку 

рухомого складу. 

12 2 2  8 11 1 1  9 

Тема 12. Організація 

спільної роботи 

транспортних i 

навантажувально-  

розвантажувальних 

засобів як задача 

масового 

обслуговування   

14 4 2  8 9 - -  9 

Тема 13. Організація 

та механізація 

11 2 

 

1  8 9 - -  9 
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навантажувально-

розвантажувальних 

робіт на 

автомобільному 

транспорті. 

 

 

Тема 14. Пасажирські 

перевезення. 

11 2 1  8 9 - -  9 

Змістовий модуль 2 2  2        

Разом за змістовим 

модулем 2.2 

50 10 8  32 38 1 1  36 

Забезпечення 

індивідуальних 

завдань (КР) 

10    10 20    20 

Забезпечення 

семестрового 

контролю 

8    8 8    8 

Усього годин 180 32 28  120 180 10 6  164 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Моделі управління запасами (модель Уілсона). 4 1 

2 Прогнозування обсягу перевезень автотранспортного 

підприємства за допомогою моделі розвитку. 
4 1 

3 Змістовий модуль 1.1 2 - 

4 Прогнозування обсягу перевезень автотранспортного 

підприємства за допомогою моделі «попит–пропозиція». 
4 1 

5 Розрахунок обсягу випуску за статистичною лінійною 

моделлю міжгалузевого балансу. 
4 1 

6 Змістовий модуль 1.2 2 - 

7 Показники роботи рухомого складу на маршруті під час 

виконання одного або кількох циклів перевезень. 
4 1 

8 Факторне дослідження продуктивності рухомого складу 

(простий цикл перевезень). 
4 1 

9 Змістовий модуль 2.1 2 - 

10 Залежність собівартості перевезень (простий цикл) і шляхи її 

зменшення. 
2 - 

11 Визначення показників транспортної роботи, що виконується 

парком рухомого складу (простий цикл перевезень). 
2 - 

12 Змістовий модуль 2.2 2 - 

 Усього 36 6 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Транспортна система та існуючі схеми переміщення вантажів. 7 10 

2 Транспортний процес та його показники. 7 10 

3 Класифікація транспортних систем. 7 10 

4 Маршрути вантажних перевезень та технологія їх розрахунку. 7 10 

5 Техніко-експлуатаційні показники транспортного циклу. 7 10 

6 Продуктивність транспортних засобів. 7 10 

7 Ефективність використання транспортних засобів. 7 10 

8 Парк рухомого складу. 7 10 

9 Вибір рухомого складу. 7 10 

10 
Впливу техніко-експлуатаційних показників на собівар-тість 

автомобільних перевезень.  
7 10 

11 
Формування структури та раціональне використання парку 

рухомого складу. 
8 9 

12 
Замкнута система масового обслуговування та показники її 

функціонування. 
8 9 

13 
Організація процесу виконання навантажувально-

розвантажувальних робіт.  
8 9 

14 
Характеристика основних пасажиропотоків і рухливість 

населення. 
8 9 

10 Усього забезпечення самостійної роботи* 102 136 

11 Забезпечення індивідуальних завдань (Контрольна робота, 

Курсова робота). Узагальнена тема курсового проекту 

«Формування раціональної структури та використання пар-ку 

рухомого складу при перевезенні народногосподарських 

вантажів» 

10 20 

12 Забезпечення семестрового контролю 8 8 

 Усього 120 164 

 

Примітка: * - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

практичних занять, лабораторних робіт та інші види аудиторної роботи 
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7. Тема курсового проекту 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

дфн зфн 

1 

Формування раціональної структури та 

використання парку рухомого складу при 

перевезенні народногосподарських вантажів 

10 20 

 

8. Методи контролю 

 

Контроль знань студента здійснюється на підставі методики здійснення 

комплексної діагностики їх знань.  

При комплексному оцінюванні знань визначаються види робіт та критерії їх 

оцінювання з урахуванням особливостей даного навчального курсу. Критеріями 

оцінки знань є: 

а) при усних відповідях студентів: повнота розкриття питання; логіка 

викладеної та обґрунтованої власної думки, посилання на практичний досвід, 

результати наукових досліджень; вміння аналізувати, узагальнювати, робити 

порівняння та висновки; 

б) при виконанні письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічна послідовність, акуратність виконання роботи і її 

оформлення, наявність схем, креслень, малюнків, правильність тестових 

відповідей; правильність рішення задач, письмові контрольні роботи, реферати, 

електронні презентації; 

в) при здійсненні пошуково-аналітичної роботи: обсяг і відповідність 

тематиці підібраного матеріалу; надійність та офіційність джерел інформації, 

обґрунтованість зроблених висновків.  
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9. Розподіл балів, що отримують студенти за 4 семестр 

 

Змістовий  

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4   Т5 Т6 Т7 

14 14 14 15 15 14 14  100 

Т1, Т2 ... Т7 – теми  

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль здійснюють під час проведення практичних 

занять, він має на меті перевірку рівня підготовленості студентів 

з певних розділів (тем) навчальної програми і виконання 

конкретних завдань. Поточний контроль (відповіді при 

опитуванні, підготовка та виступ з рефератом, виконання тестів, 

розв’язання ситуаційних завдань, задач, тестування) проводиться 

та оцінюється за питаннями, які винесені на лекційні заняття, 

самостійну роботу, практичні завдання. 

60 балів 

Підсумковий контроль виконують з метою оцінювання 

результатів навчання студентів. Загальна оцінка кожного 

змістового модулю складається з поточних оцінок і з оцінки 

виконання модульної контрольної роботи. 

30 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

 

Розподіл балів, що отримують студенти за 5 семестр 

 

Змістовий  

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Т8 Т9 Т10 

 

Т11   Т12 Т13 Т14 

11 11 11 12 12 12 11 20 100 

Т8, Т9 ... Т14 – теми 

Вид робіт Оцінка балів 

Поточний контроль здійснюють під час проведення практичних 

занять, він має на меті перевірку рівня підготовленості студентів 

з певних розділів (тем) навчальної програми і виконання 

конкретних завдань. Поточний контроль (тестування) 

проводиться та оцінюється за питаннями, які винесені на 

лекційні заняття, самостійну роботу, практичні завдання. 

50 балів 

Підсумковий контроль виконують з метою оцінювання 

результатів навчання студентів. Загальна оцінка кожного 

змістового модулю складається з поточних оцінок і з оцінки 

виконання модульної контрольної роботи. 

20 балів 

Відвідування лекцій, наявність конспекту 10 балів 

Підсумковий тест (екзамен) 20 балів 
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За виконання курсового проекту 

 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 балів до 30 балів до 40 балів 100 балів 

 

Оцінювання курсових робіт як залікових кредитів (залікових освітніх 

одиниць) проводиться окремо за типовою формою накопичувальних заліково- 

екзаменаційних відомостей. Поточний контроль (60 відсотків балів) проводиться 

за окремими розділами або етапами, а підсумковий контроль (40 відсотків балів) 

за результатами захисту курсової роботи. 

Завершена курсова робота, презентаційна робота представляється студентом 

на кафедру своєму науковому керівнику не пізніше ніж за 10-тиденний строк до 

захисту. 

Ухвалення рішення про допуск студента до захисту курсової роботи 

здійснюється керівником роботи.  

Допуск студента до захисту підтверджується підписом керівника із 

вказівкою дати допуску. 

Курсова робота може бути не допущена до захисту при невиконанні 

суттєвих розділів «Завдання» без заміни їх рівноцінними, а також при грубих 

порушеннях правил оформлення роботи. 

Дата захисту курсової роботи визначається кафедрою. 

Захист курсової роботи носить публічний характер і включає доповідь 

студента і його обговорення. 

У доповіді студент висвітлює мету й завдання роботи, розкриває сутність 

виконаної роботи, відзначає перспективи роботи над даною темою й шляхи 

впровадження результатів роботи в практичну діяльність. 

Порядок обговорення курсової роботи передбачає: відповіді студента на 

питання членів комісії й інших осіб, що є присутніми на захисті; дискусію по 

захисту курсової роботи, презентації. 

Рішення про оцінку курсової роботи приймається членами комісії з 

результатів аналізу представленої курсової роботи, доповіді студента і його 

відповідей на питання. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

 1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної 

та заочної  форм навчання зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітній ступінь «Бакалавр». 

          2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної  

форм навчання зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» освітній ступінь «Бакалавр». 

 3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної 

та заочної  форм навчання зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітній ступінь «Бакалавр».  

4. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної 

та заочної  форм навчання зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітній ступінь «Бакалавр».                                                                                         
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11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Дмитриченко М.Ф., Яцківський Л.Ю., Ширяєва С.В., Докуніхін В.З. Основи теорії 

транспортних процесів і систем. Навчальний посібник для ВНЗ / М.Ф. Дмитриченко, 

Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З. Докуніхін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. 

– 336 с.  

2. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Э. Горев. – 5 – е изд., испр. – М. : «Академия», 2008. – 288 с.  

3. Вельможин А.В., Гудков В.А. Основы теории транспортных процессов и систем: 

Учеб. Пособие / А.В. Вельможин, В.А. Гудков. — Волгоград, 1992. — 189 с.  

4. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И.В. Спирин. – 

5-е изд., перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 400 с.  

 

Допоміжна 

 

1. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: 

Учебник для студентов вузов / Л.Л. Афанасьев, Н.Б. Островский, С.М. Цукерберг. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1984. – 333 с.  

2. Ефремов И.С. и др. Теория городских пассажирских перевозок / И.С. Ефремов, 

В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высшая школа, 1980. - 535 с.  

3. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М.Д. Блатнов. - М.: 

Транспорт, 1981. – 224 с.  

4. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки / А.И. Воркут. - Киев: Вища 

школа, 1979. – 392 с.  

5. Ходош М.С. Грузовые автомобильные перевозки / М.С. Ходош. - 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Транспорт, 1980. – 270 с.  

6. Рихтер К.Ю. Транспортная эконометрия: пер. с нем. канд. экон. наук О.А. 

Григорьева. под ред. д-ра техн. наук Э.И. Позамантира. – М.: Транспорт, 1982. – 317 с.  
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7. Сологуб Д.М. Грузовые автомобильные перевозки. Ч.I. Основы теории 

транспортного процесса / Д.М. Сологуб. — Киев, 1997. — 180 с.  

8. Кожин А.П. Математические методы в планировании и управлении грузовыми 

автомобильными перевозками / А.П. Кожин. – М.: Высшая школа, 1979. – 304 с.  

9. Приказ Министерства транспорта Украины «Об утверждении норм затрат топлива 

и смазочных материалов на автомобильном транспорте».  

10. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие / М.Е. 

Майборода, В.В. Беднарский. – Изд. 2 – е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 442 с.  

11. Ларин О.Н. Организация пассажирских перевозок: учебное пособие / О.Н. Ларин. 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 104 с.  

 

 Інформаційні ресурси 

 

1. http://window.edu.ru/resource/289/74289/files/Gorev_uchebn1.pdf  

2. http://paclub.ru/pi/ttp/1.html  

 

 

 


